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 دقیقه ۵زمان تقریبی مطالعه: 

ها شود. یکی از این راههای متعددی انجام میمکاتبات الکترونیکی در سازمان از راه
استفاده از نرم افزارهای پست الکترونیک یا ایمیل است. با این حال بسیاری از کاربران 

های دریافتی از طریق ایمیل را به صورت نامه رسمی سازمانی نیاز دارند که بتوانند نامه
توماسیون اداری ثبت کرده و آنها را برای انجام اقدامات مربوطه در های ادر سیستم

زیرسیستم  سازمان به گردش دربیاورند. این دسته از امکانات اتوماسیون فراگستر در
اناتی که این گنجانده شده است. یکی از امک مدیریت پست الکترونیک فراگستر

های دریافتی به عنوان نامه دهد، امکان ثبت ایمیلزیرسیستم در اختیار شما قرار می
است. در ادامه این مقاله نحوه تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری 

 .کنیمفراگستر را بررسی می

 

های دریافتی را در اتوماسیون فراگستر به توانیم ایمیلآیا می -1
 گردش بیندازیم؟

تواند توانید. در سامانه اتوماسیون اداری فراگستر، راهبر سیستم میبله! با فراگستر می
میان سامانه اتوماسیون و میل سرور سازمان یا میل سرورهای عمومی )مانند سرویس 

توانند به سامانه اجازه دهند ایمیل گوگل( ارتباط ایجاد کند. به این ترتیب کاربران می
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های دریافتی به ایمیل سازمانی یا ایمیل شخصی آنها دسترسی داشته باشد و ایمیل تا
 .ای در کارتابل اتوماسیون فراگستر منتقل کندآنها را به پوشه

صورت در کارتابل  2های دریافتی را به توانید ایمیلپس از این مرحله، شما می
نویس انید آنها را تبدیل به پیشتواتوماسیون خود به گردش دربیاورید. در یک حالت می

کنید و در سازمان به گردش دربیاورید. به این ترتیب اگر نیاز به تایید یا اصالح داشته 
توانید ابتدا توانید آنها را انجام دهید. در حالت دیگر میباشند، قبل از ثبت نهایی می

 .پس به گردش دربیاوریدآنها را به عنوان یک نامه همراه با شماره و تاریخ ثبت کرده و س

ل تبدیل ایمیل های دریافتی به گردش کار در اتوماسیون مراح -2
 اداری فراگستر

تونید تمامی در منوی کارتابل فراگستر، شما می” پست الکترونیک“در قسمت 
توانید ها مشاهده کنید. همچنین میهای دریافتی خود را به همراه پیوستایمیل
نویس کرده و سپس ثبت کنید. این های خود را پس از مشاهده تبدیل به پیشایمیل

تر بخش آن از بقیه مهم ۳ت. اما بخش تشکیل شده اس ۵قسمت از منوی کارتابل از 
 :است

 

 منوی پست الکترونیک در کارتابل اتوماسیون فراگستر

 شده و چه های دریافتی شما چه خواندههای دریافتی: تمامی ایمیلایمیل
 .گیرندنشده باشند، در این بخش قرار میخوانده

 هایی که پس از تبدیل به نامه یا پیش نویس های ثبت شده: کلیه ایمیلایمیل
 .گیردکنید، در این بخش قرار میآنها را شماره گذاری می
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 های ارسالی: تمام نامه هایی که از سامانه اتوماسیون به ایمیل خود ارسال ایمیل
 .توانید در این بخش مشاهده کنیدکنید را میمی

بدیل یک ایمیل دریافتی به نامه اداری در اتوماسیون فراگستر، بسیار ساده در هر حال ت
 :است و تنها چند قدم ساده نیاز دارد

بار  2ها را انتخاب کنید و برای نمایش های دریافتی، یکی از ایمیلدر قسمت ایمیل -1
 .روی آن کلیک کنید

 

 اگسترهای دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری فر تبدیل ایمیل

توانید مشخصات آن ایمیل را مشاهده کنید. همانطور که در تصویر پس از این کار می
بینید، سامانه اتوماسیون به طور خودکار موضوع ایمیل و بدنه آن را شناخته و زیر می

 .تفکیک کرده است
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 های دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری فراگسترتبدیل ایمیل

ای که باز گذاری آن کافیست تا در پنجرهای ثبت این ایمیل و شمارهدر قدم بعدی، بر  -2
کلیک کنید. برای ثبت ” نویستبدیل به پیش“شود، مطابق شکل زیر، روی دکمه می

 .توانید دکمه ثبت در واحد دبیرخانه را انتخاب کنیداین ایمیل در واحد دبیرخانه نیز می

 

 وماسیون اداری فراگسترهای دریافتی به نامه در اتتبدیل ایمیل

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net ۵ 

نویس نویس، متن ایمیل شما به صورت زیر در پیشبعد از انتخاب گزینه تبدیل به پیش
شود. به عالوه اگر ایمیل دریافتی پیوست داشته باشد، نامه در سیستم نمایش داده می

 .نویس نامه جدید خواهید دیدآنها در قسمت پیوسِت پیش

 

 نامه در اتوماسیون اداری فراگسترتبدیل ایمیل های دریافتی به 

توانید، موضوع نامه، گیرنده نامه، دفتر اندیکاتور و امضاءکننده را در مرحله بعد می
 .برای این نامه تعیین کنید
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 تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

گذاری شده و ارسال در نهایت با کلیک روی دکمه ذخیره و ارسال، این نامه شماره
 .شودمی

 

 تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

پس از تبدیل ایمیل به یک نامه و به گردش انداختن آن در اتوماسیون اداری فراگستر، 
 .توماسیون خود روبرو خواهید شدای شبیه زیر در کارتابل اشما با نامه
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 تبدیل ایمیل های دریافتی به نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

به نامه و مشاهده آنها در  تبدیل خودکار ایمیل های دریافتی -3
 کارتابل
های وارده به نامه ورودی و های جدید فراگستر، تبدیل خودکار ایمیلیکی از قابلیت

توانید بخش زیادی ت. با استفاده از این قابلیت، شما میمشاهده آنها در کارتابل اس
از مراحل فوق را برای تبدیل ایمیل به نامه و به گردش انداختن آن در اتوماسیون، به 
طور خودکار انجام دهید. برای این کار باید به بخش تنظمیات شخصی کاربری بروید و 

 .را انتخاب کنید” هاتنظیمات ثبت خودکار ایمیل “مطابق تصویر زیر گزینه 

 

 هاتنظیمات ثبت خودکار ایمیل
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توانید آدرس شود که میای برای شما مشابه تصویر زیر باز میبا انتخاب این گزینه پنجره
های دریافتی آن را به طور خودکار ثبت کرده و به نامه خواهید ایمیلتان که میایمیل

 .تبدیل کنید، وارد کنید

 

 یمیل های دریافتی به نامهامکان تبدیل خودکار ا

توانید با کلیک بر روی دکمه اضافه، آدرس در قسمت سمت راست پنجره فوق، می
ایمیلتان را وارد کرده، در ادامه دبیرخانه ای که به آن دسترسی دارید و می خواهید 
توسط آن ثبت و شماره شدن ایمیل انجام شود را انتخاب و روی گزینه ذخیره کلیک 

 .نمایید

های ورودی را تعیین توانید قوانین مربوط به ثبت ایمیلقسمت سمت چپ نیز می در
ها، ثبت خودکار و قرار نمایید که مثال در صورت دریافت ایمیل از کدام آدرس ایمیل
ای با عنوان توانید گزینهگرفتن آنها در کارتابل انجام شود. در این قسمت همچنین می

را انتخاب کنید که به شما ” ه به حساب ایمیل شماثبت همه ایمیل های ارسال شد“
شوند، بصورت هایی را که به آدرس ایمیل شما ارسال میدهد تمام ایمیلاجازه می

 .خودکار ثبت و به کارتابلتان ارسال کنید

را تعریف  پس از نهایی کردن این تنظیمات، به محض دریافت ایمیلی که شرایط آن
 .خودکار ثبت و در کارتابل شما قرار خواهد گرفت کرده باشید، آن ایمیل بصورت

 کالم آخر -4
اسناد  تیر یمد یو استفاده از راهکارها ستیاسناد و مدارک چ یگانیبا دیحال که دانست

مستندات خود، وقت را  تیر یمد ستمیس یاندازراه یدارد، برا ییایدر سازمان چه مزا
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تا  دیمنتظر بمان ستیاست. خوب ن مهیب هیشب اریمستندات بس تیر ی! مددیهدر نده
موضوع در مورد  نی. همدیداشت ازین مهیب بهکه  دیرخ دهد و متوجه شو یبحران

 .کندیصدق م زیها ندر سازمان یگانیاسناد و با تیر یمد یهاستمیس

بنابراین الزم است تا خط مشی مدیریت اسناد دیجیتالی خود را تدوین و اجرا کنید. به 
شوند، بلکه های بایگانی شده شما به طور ایمن ذخیره میاین ترتیب نه تنها پرونده

دهید، خواهید توانست مقررات را بهتر رعایت کنید و به اطالعات ها را کاهش میهزینه
افزارها در های این نرمتری خواهید داشت. یکی از بهترین نمونهدیمی دسترسی آسانق

توانید است. برای کسب اطالعات بیشتر می نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر ایران
.از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید
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